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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

 

VZÁJEMNÝ OBCHOD ČR A SRBSKA 
 

 Vzájemné hospodářské vztahy jsou v posledních 
letech charakterizovány postupným nárůstem 
v oblasti vývozu i dovozu. Obchodní bilance je kladná 
ve prospěch České republiky. 

 V roce 2019 bylo Srbsko z hlediska obratu naším 18. 
největším obchodním partnerem. 

 Vzájemný obchod dosahuje objemu přes 1,2 mld. 
EUR, přičemž hlavními položkami jsou osobní 
automobily, elektrická energie, mobilní telefony, 
monitory, akumulátory, přístroje pro záznam, koks, 
kraftový papír, atd. 

 Česká republika je významným investorem v Srbsku. 
Aktivní je například v oblasti strojírenské výroby, 
gumárenském průmyslu, potravinářství, 
zdravotnictví, bankovnictví, telekomunikačních 
služeb, leteckém průmyslu, filmovém průmyslu a 
developerských projektů. 

 Významnou roli ve vzájemných vztazích má i 
zahraniční rozvojová spolupráce. 

 

Srbsko je největším a nejlidnatějším státem regionu 

západního Balkánu. 

Srbsko je kulturně velmi rozmanitou zemí, zatímco 

severní oblasti byly součástí Rakouska - Uherska, jižní 

část ovládala ještě před sto lety Osmanská říše a žijí zde 

národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné 

rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti 

ekonomického rozvoje. 

Srbská ekonomika se řadí mezi malé ekonomiky, s nižší 

konkurenceschopností a závislostí na externím 

prostředí. Dvě třetiny exportu míří do EU. Pozitivní je 

dobrá diverzifikace srbské ekonomiky a vysoký podíl 

výrobního průmyslu. 

Srbské národní hospodářství zaznamenává v posledních 

letech výrazný růst. Významný pokrok učinila země v 

oblasti privatizace a makroekonomické stability. Srbsko 

vykazuje v poslední době zlepšující se makroekonomické 

ukazatele, v první řadě růst HDP nad čtyřmi procenty. 

Srbsko získalo v roce 2012 status kandidáta členství v EU 

a vstup do EU je prioritním cílem i současné vlády. 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

MAPA OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A 
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KONTAKT: 

Velvyslanectví České republiky 
v Bělehradě 
belgrade@embassy.mzv.cz 
+381 11 33 36 200 
 
Obchodní oddělení Velvyslanectví České 
republiky v Srbsku 
commerce_belgrade@mzv.cz 
+381 11 33 36 204  

 

Ekonomická diplomacie 
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2017 2018 2019 

Obchodní výměna ČR se Srbskem 
v mil. EUR 

Dovoz Vývoz 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Růst HDP (%) 3,3 2,0 4,4 4,2 -3 7,5 

HDP/obyv. (EUR) 5 203 5 581 6 110 6 593 6 359 6 836 

Míra inflace (%) 1,6 3,0 2,0 1,9 1,4 1,9 

Nezaměstnanost (%) 15,3 13,5 12,7 10,4 13,4 13 

Bilance běžného účtu (mil. 
EUR) 

-1 075 -2 051 -2 076 -3 160 - - 

Populace (mil.) 7,1 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 

Konkurenceschopnost 94/138 70/137 65/140 72/141 - - 

Exportní riziko OECD 4/7 4/7 4/7 4/7 4/7 - 

 
Zdroj: EIU, INE, OECD, BBVA, WEF, IMF 
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